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RESUMO 

 

A pecuária tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico do estado 

de Rondônia. Porém, o modelo de exploração adotado caracterizado pela ocupação de grandes 

áreas e baixo nível tecnológico vem ao longo dos anos contribuindo para a degradação das 

pastagens e intensificação dos impactos ambientais. Tornando-se, em algumas regiões, uma 

atividade insustentável sob a ótica socioeconômica e ambiental. A prática dessa atividade está 

diretamente ligada à migração e ocupação de novas áreas e consequentemente à degradação 

do ambiente natural. Os sistemas agroflorestais apresentam-se como uma alternativa 

sustentável para o desenvolvimento da atividade pecuária contribuindo para conservação dos 

solos e da biodiversidade das espécies da fauna e da flora. Desta maneira o presente trabalho 

teve por finalidade identificar os principais benefícios do sistema agroflorestal do tipo 

silvipastoril para a conservação dos solos e da biodiversidade das espécies da flora e da fauna, 

bem como, sua influência para a caracterização socioeconômica e ambiental de uma 

propriedade rural. Para tanto foram analisados os aspectos do meio físico, meio biótico e meio 

socioeconômico. Na avaliação da propriedade selecionada para o estudo foi observado 

impacto positivo no âmbito socioeconômico e ambiental, apresentando-se o sistema do tipo 

silvipastoril como uma alternativa viável para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

da pecuária principalmente para as pequenas propriedades, onde a mão-de-obra é 

exclusivamente familiar. 

 

Palavras-chave: pastagem degradada, meio ambiente, sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Livestock farming has been contributing significantly to the economic development of 

the state of Rondonia, however, the operating model adopted characterized by the occupation 

of large areas and low technological level has over the years contributed to the degradation of 

pastures and intensification of environmental impacts. Becoming this way, in some regions, 

an unsustainable activity about the socioeconomic and environmental optical activity. 

Because of the practice of this activity is directly linked to migration and occupation of new 

areas and consequently the degradation of the natural environment. Agroforestry systems are 

presented as a sustainable alternative for the development of livestock activity contributing to 

soil conservation and biodiversity of fauna and flora. Thus this study had the goal to identify 

the main benefits of agroforestry system silvipastoral type for soil conservation and 

biodiversity of flora and fauna species, as well as its influence on the socio-economic and 

environmental characterization of a rural property. Therefore, it was analyzed aspects of the 

physical environment, biotic and socioeconomic environment. In assessing the property 

selected for the study was observed positive impact on the socio-economic and environmental 

context, presenting the type silvopastoral system as a viable alternative to the socioeconomic 

and environmental development of livestock mainly for small farms, where labor- work is 

entirely familiar. 

 

Keywords: degraded pasture, environment, sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pecuária tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico 

do estado de Rondônia, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e 

Estatísticas em 2014 estimou efetivo rebanho de 12.532.441 bovinos, sendo 773.079 deles 

destinados à produção de leite, onde são produzidos 940.621 mil litros/ano. Porém, o modelo 

de exploração adotado caracterizado pela ocupação de grandes áreas e baixo nível tecnológico 

vem ao longo dos anos contribuindo para a degradação das pastagens e intensificação dos 

impactos ambientais, tornando-se, em algumas regiões, uma atividade insustentável sob a 

ótica socioeconômica e ambiental, pois a prática dessa atividade está diretamente ligada à 

migração e ocupação de novas áreas e consequentemente à degradação do ambiente natural. 

Identificar alternativas que apresentem maiores benefícios a essa atividade e a 

diversificação na exploração da potencialidade da propriedade rural torna-se imprescindível 

para a manutenção do processo produtivo da pecuária com consequências diretas ao 

desenvolvimento e crescimento do estado de Rondônia. Desta forma, analisar os modelos 

alternativos de exploração, relacionar as vantagens, desvantagens e peculiaridades de cada 

sistema é de grande importância para conciliar a recuperação das pastagens degradadas, a 

conservação do meio ambiente, com ganhos na produção e, consequentemente, a obtenção de 

um retorno econômico, em um mesmo espaço e tempo. 

Os sistemas agroflorestais apresentam-se como uma alternativa sustentável para o 

desenvolvimento da atividade pecuária contribuindo para conservação dos solos e da 

biodiversidade das espécies da fauna e da flora (CARVALHO, 2000; DIAS-FILHO, 2006; 

SOUZA et al., 2007; LOCATELLI et al., 2010;  ANDRADE et al., 2012; GUARIENTI, 

2012; SILVA, 2012), contribuindo para o incremento sócio econômico e ambiental da 

propriedade rural com vista ao desenvolvimento sustentável das mesmas. 
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Desta maneira a pesquisa teve por finalidade identificar os principais benefícios do 

sistema agroflorestal do tipo Silvipastoril para o desenvolvimento social econômico e 

ambiental da propriedade rural no estado de Rondônia. 

Com a intenção de atender o objetivo geral do presente estudo foram desenvolvidos 

os seguintes objetivos específicos: 

a) caracterizar o uso da terra na propriedade selecionada e as funções 

socioeconômicas e ambientais dos sistemas; 

b) analisar as características físicas e químicas do solo; 

c) comparar sistema silvipastoril versus sistema convencional, através das 

características físicas e químicas do solo. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

  

O Estado de Rondônia está inserido na Amazônia Ocidental, possui uma área de 

237.590,543 Km² e uma população de 1.562.409 habitantes de acordo com o censo IBGE 

(2010). Está limitado ao norte com o estado do Amazonas, a noroeste com o estado do Acre, a 

leste e sul com oestado do Mato Grosso e a oeste com a República da Bolívia. 

A história da colonização de Rondônia inicialmente foi marcada pela busca por mão-

de obra indígena, ouro e pedras preciosas, a partir destas surge uma sequência de atividades 

extrativistas, culminando com o ciclo da borracha no século XIX, passando a movimentar a 

economia e abastecer o mercado internacional (QUOOS, 2010). 

No início do século XX o movimento de ocupação do Estado de Rondônia foi 

acelerado com a criação do Estado do Acre, com a construção da estrada de Ferro Madeira 

Mamoré e com a ligação telegráfica estabelecida pelo Marechal Cândido Rondon. Nessa 

época o objetivo do governo federal era integrar a região norte ao restante do país, investindo 

na abertura de estradas e na implantação de projetos de colonização, substituindo a exploração 

da borracha pela agricultura, pecuária extensiva e extração de madeira. Na década de 1960, 

durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, foi realizada a abertura da BR 29, 

atual BR 364, ligando Rondônia ao Centro Oeste do País. A abertura da rodovia gerou o 

início de um movimento migratório com destino às terras de Rondônia (QUOOS, 2010). 

Segundo Fearnside (2004) nessa época o Banco Mundial financiou o projeto 

POLONOROESTE que favorecia a derrubada da floresta para implantação da agricultura, 

pecuária e abertura de novas estradas, não respeitando as terras indígenas e nem as unidades 

de conservação. O padrão de uso e ocupação da terra foi basicamente caracterizado pela 

substituição da floresta nativa por sistemas agrícolas e/ou sistemas pastoris. Segundo Quoos 

(2010), esse padrão foi incentivado pelos projetos de colonização: Projetos Integrados de 

Colonização (PIC), Projetos de Assentamentos Dirigido (PAD), Projetos de Assentamentos 

(PA) e Projeto de Assentamento Rápido (PAR). 

Entre os anos de 1977 e 1994, estima-se que 800 mil pessoas migraram para 

Rondônia, oriundas principalmente da região sul e sudeste do país, e cada família recebia 

aproximadamente 100 hectares de terra para morar e produzir (BINSZTOK, 2006). 

Atualmente o desmatamento na Amazônia representa um dos principais problemas 

ambientais do Brasil, justamente pelo modelo de ocupação implantado, baseado na supressão 
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da vegetação nativa, queima e substituição da floresta por pastagem e/ou agricultura. Nesse 

contexto, Carreira (2014) afirma que no processo de conversão de florestas em pecuária e 

agricultura, as perdas ambientais são imensuráveis, trazendo como consequências alterações 

nas propriedades físicas do solo, nos componentes do ciclo hidrológico e no clima. 

  

1.2 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

A temática da “sustentabilidade” ocupa hoje um importante espaço do nosso 

cotidiano, principalmente pela ação da globalização, dos direitos humanos e dos avanços 

tecnológicos, evidenciados através dos meios de comunicação. Não se trata de um modismo, 

mas sim um fundamento para o desenvolvimento de atividades que fazem uso de recursos 

naturais para a geração de produtos e alimentos destinados a suprir as necessidades humanas. 

Apesar dos avanços no manejo dos animais e das pastagens, bem como o 

desenvolvimento de tecnologias, no Estado de Rondônia a pecuária ainda apresenta baixo 

nível tecnológico, sendo apontada como uma atividade predadora na região. O período de 

produtividade das pastagens cultivadas na Amazônia é reduzido devido à implantação 

inadequada de espécies de gramíneas, pela baixa fertilidade dos solos e principalmente pelos 

problemas de manejo dessas pastagens que degradam as propriedades físicas do solo 

(SERRÃO et al., 1991). 

Portanto, o investimento em inovações tecnológicas para promover a intensificação 

da pecuária de leite e de corte em áreas desmatadas da região, considerando toda a 

diversidade de clima e solos existente, é uma questão fundamental (VALENTIM, 2009). 

A adoção de tecnologias que elevem os níveis produtivos tem maior aceitação 

quando comparados com as ferramentas disponibilizadas para a geração de benefícios 

voltados para a conservação dos recursos naturais, principalmente da água e do solo. 

Contudo, a cada dia se torna mais expressiva a busca e a utilização de sistemas 

produtivos sustentáveis, visando conciliar a produção com as questões de preservação, que 

potencializem a produção sem causar degradação e impactos ao meio ambiente, que 

oportunizem renda, mas atentem para aspectos, como as condições adequadas de trabalho, 

reciclagem de nutrientes e conforto animal (GUARIENTI, 2012). 

Dentre as tecnologias relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável podemos 

citar os Sistemas Agroflorestais que segundo Marcolan et al. (2012) são sistemas de uso do 

solo que associam árvores com cultivos agrícolas e/ou pastagens com animais, levando em 

conta a produção otimizada dos mesmos no tempo e no espaço. São exemplos de exploração 
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de solo mais próximo da forma natural da floresta pela consorciação de várias espécies dentro 

de uma área, por isso, são determinados como alternativas sustentáveis (LOCATELLI, 2010). 

Os sistemas agroflorestais têm como principal objetivo permitir maior diversidade e 

sustentabilidade devida à presença de espécies arbóreas e a produção de biomassa, 

considerados como uma prática viável podendo ser utilizadas em áreas degradadas e 

pastagens (FRANKE et al., 1998). Contribuindo para a maximização dos lucros pelo 

consórcio de atividades, mas principalmente por permitir a manutenção da biodiversidade das 

espécies da fauna e da flora do ambiente. 

 

1.3 SISTEMA SILVIPASTORIL 

 

O sistema silvipastoril é uma das modalidades do sistema agroflorestal, 

caracterizados como um sistema produtivo permitindo a interação entre animais herbívoros, 

espécies florestais e plantas forrageiras. Este modelo apresenta-se como uma alternativa para 

recuperar a biodiversidade funcional em Agroecossistemas (ALTIERI, 1999), contribuindo 

para a sustentabilidade das pastagens ampliando as oportunidades de exploração de múltiplos 

produtos vegetais e animais como madeira, carne e leite (SOUZA et al., 2007), frutos, 

extratos, essências, látex além dos serviços ambientais. 

Dentre os principais objetivos dos sistemas silvipastoris, destacam-se: Diversificar a 

exploração das unidades de produção agropecuária; melhorar a sustentabilidade e a 

biodiversidade do sistema; reduzir os custos de produção e consequentemente aumentar a 

eficiência das atividades rurais; produzindo bens como madeira para construção, lenha e 

energia para o uso na propriedadeou para venda; promovendo alterações microclimáticas e 

aporte de biomassa, condições que influenciam o conforto e a produtividade animal, o 

crescimento e a qualidade da forragem de modo a facilitar a sustentabilidade dos sistemas de 

produção animal a pasto, contribuindo com a fixação de nitrogênio tanto no solo quanto na 

forrageira, promover a reciclagem de nutrientes, redução da erosão do solo e proteção das 

nascentes (FRANKE et al., 2001; ANDRADE et al., 2012; CARVALHO et al., 2004; 

CHACÓN et al., 2006; SOUZA et al. 2007). 

As espécies forrageiras são componentes básicos dos sistemas silvipastoris, são 

utilizadas para alimentação dos animais. Geralmente são gramíneas, porém podem ser 

utilizadas espécies de leguminosas ou mesmo forrageiras estabelecidas com consórcio de 

espécies (GUARIENTI, 2012). 
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Outro componente básico do sistema silvipastoril são as espécies arbóreas. Segundo 

Melotto et al. (2009) a presença de árvores nas pastagens pode provocar alteração de vários 

aspectos da produção dentre estes, o aumento da produção, o melhoramento da qualidade das 

forrageiras e melhorar o desempenho dos animais em ganho de peso, lactação, sanidade e 

reprodução. 

De acordo com Moreira et al. (2013), a presença de plantas apresenta-se como um 

importante componente para o solo, pois seu sistema radicular e a serapilheira depositada na 

superfície do solo contribuem para a formação da matéria orgânica. 

Maia et al. (2006), afirma que a matéria orgânica é considerada uma das 

principaisfontes de energia e nutrientes para os sistemas, contribuindo significativamente para 

a manutenção da produtividade dos solos, fonte de alimento para diversos organismos que 

habitam o solo e a principal fonte de N - nitrogênio para as plantas (fixação biológica), 

apresentando-se como uma alternativa para o manejo da fertilidade dos solos amazônicos 

(Moreira et al., 2013). 

Em relação às propriedades físicas do solo, Castro e Paciullo (2006) descrevem que o 

sistema radicular das árvores presente no sistema contribui para modificar a porosidade do 

solo e ampliar a taxa de infiltração de água, levando a diminuição do escoamento superficial e 

consequentemente a diminuição da erodibilidade. 

Outro aspecto evidenciado pela implantação de sistemas de usos múltiplos de 

espécies vegetais (gramíneas, leguminosas e espécies florestais) é a conservação da 

biodiversidade dos solos, sendo possível usar este parâmetro como um indicador da qualidade 

do solo (MOREIRA et al., 2013). 

Apesar dos benefícios diretos e indiretos imputados aos sistemas silvipastoris, Dias-

Filho (2006), aponta algumas desvantagens para o sistema, dizendo que a presença de árvores 

nas pastagens pode prejudicar o desenvolvimento das espécies forrageiras. Afirma ainda que 

estes prejuízos estão ligados, principalmente, ao sombreamento e, em alguns casos, a 

competição por água e nutrientes que as espécies arbóreas podem exercer sobre as forrageiras. 

Em algumas situações, o excesso de sombra ou o intenso trânsito de animais sob a copa das 

árvores pode provocar o raleamento ou perda total da cobertura vegetal do solo. 

Portanto, o sucesso dos sistemas silvipastoris pode se dar com o uso de espécies com 

melhor adaptabilidade. Tanto as árvores como as forrageiras devem ser relativamente 

tolerantes aos estresses inerentes ao sistema (DIAS-FILHO, 2006). 

Cada espécie forrageira apresenta características próprias e interage de forma única 

em um sistema silvipastoril, por isso a escolha da espécie a ser utilizada deve ser criteriosa e 
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contemplar aspectos relacionados ao sistema, entre estes o sombreamento que pode ser 

ocasionado pelas árvores. As forrageiras com maior tolerância ao sombreamento são as mais 

adequadas (DIAS-FILHO, 2006). 

A escolha de arranjos e espécies florestais a ser associada em pastagens requer um 

maior conhecimento sobre as características das espécies arbóreas mais apropriadas, de forma 

a se tornar viável essa associação, sem trazer prejuízos aos animais e à pastagem 

(MONTOYA et al., 2000), quando a produção animal é o objetivo principal. 

As espécies arbóreas teoricamente ideais para o sistema seriam as que possuem um 

crescimento inicial relativamente rápido, facilitando o estabelecimento, possuem copa 

reduzida ou pouco densa e fuste longo, assim diminuindo o efeito de sombreamento na 

pastagem, e capacidade de regeneração rápida quando por ventura for parcialmente danificada 

por animais (DIAS-FILHO, 2006). Sob o ponto de vista econômico, seria relevante que as 

espécies escolhidas oferecessem produtos com valores comerciais, como por exemplo, 

madeira e frutos. Ao analisarmos os aspectos ambientais do sistema, as espécies frutíferas 

podem ainda ser consideradas como espécies atrativas, pois seus frutos atraem animais 

silvestres como aves e roedores, bem como, servindo de abrigo. 

Em relação aos arranjos dos sistemas silvipastoris têm sido recomendados diversos 

modelos. Dias-Filho (2006) aponta alguns modelos para o processo de recuperação e 

manutenção das pastagens: Plantio em linhas simples; plantio em linhas duplas; plantio 

aleatório; plantio em bosques; plantio ao longo das cercas e regeneração natural. 

Vale ressaltar que é de suma importância entender as interações entre os animais, os 

sistemas forrageiros e arbóreos para o sucesso do sistema (SOARES et al, 2009). Garcia et al. 

(2010) destacam que no sistema silvipastoril os componentes forragem, animal, solo, e 

árvores necessitam de técnicas de cultivo e manejo específico, pois ocorre uma integração das 

espécies no ecossistema, sendo assim, os diversos componentes e os efeitos da sua interação 

não podem ser analisados e conduzidos de forma isolada. 

 

1.4 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO 

 

Os solos são constituídos de materiais de origem mineral e/ou orgânico, servem 

como substratos para o desenvolvimento das plantas (ORTIGÃO, 2007). Sua formação 

depende de diversos fatores como o material de origem, clima, relevo, geologia, tempo, assim 

como agentes biológicos, físicos e químicos (CARREIRA, 2014). 
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A presença de matéria orgânica é essencial para a vida dos organismos que atuam no 

solo, principalmente por se tratar de fonte de carbono e nitrogênio (BRITO, 2010). As 

comunidades de organismos que habitam o solo realizam atividades imprescindíveis para a 

manutenção do solo e consequentemente sobrevivência das comunidades vegetais e animais. 

As principais atividades realizadas pelos organismos são a decomposição da matéria orgânica, 

produção de húmus, ciclagem de nutrientes e energia, fixação de nitrogênio atmosférico e 

produção de compostos complexos que causam agregação do solo, proporcionando assim, 

condições ideais para uma biodiversidade extremamente elevada (SIQUEIRA et al., 2001). 

Porém, as atividades antrópicas vêm alterando esse cenário, comprovado por 

diversos autores. Cardoso et al. (2011) ressaltam que a substituição de florestas por pastagens 

promove alterações na qualidade física do solo, evidenciada pelo aumento da densidade e 

resistência à penetração, além da diminuição da condutividade hidráulica saturada, porosidade 

total e macroporosidade. 

Da mesma maneira Carreira (2014) enfatiza que o manejo inadequado do solo agrava 

ainda mais essa situação, principalmente quando os solos são ocupados por pastagens, pois 

tendem a ser mais compactados, principalmente devido aos métodos de preparo do solo e o 

pisoteio do gado proporcionando um maior escoamento superficial e inibindo a infiltração da 

água precipitada. 

O solo é a base fundamental dos sistemas de produção agrícola, portanto as 

alterações nas suas propriedades afetam a sustentação vegetal e consequentemente o 

rendimento das culturas ou forrageiras para a sustentação animal, causando impactos ao 

produtor rural. Sendo assim, primeiramente é necessário buscar alternativas que sejam 

sustentáveis ao longo do tempo, de forma que melhorem ou mantenham uma estrutura física 

que apresente a capacidade de exercer suas funções para o crescimento e ancoragem das 

raízes, bem como favorecer o suprimento de nutrientes, oxigênio e água (BLAINSKI et al., 

2008). 

O conhecimento das propriedades físicas e químicas do solo também é fundamental 

para um manejo correto das atividades que fazem uso do solo, bem como identificar áreas 

vulneráveis e que devem ser preservadas (CARREIRA, 2014). 

Os solos, segundo sua natureza de formação, podem apresentar bastante variação, 

podendo diferenciar-se entre si por sua constituição, cor, textura, estrutura, porosidade, 

consistência, forma (RESENDE et al., 2014), bem como pelo tipo de uso. 

A textura é uma das propriedades físicas do solo mais estáveis, tem influência direta 

na porosidade e densidade do solo, interferindo diretamente na capacidade de retenção de 
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água no solo (CARREIRA, 2014; MORREIRA et al., 2013). Esse atributo tem relação com a 

proporção do tamanho das partículas sólidas presentes no solo, podem ser classificadas em 

função do seu tamanho em silte, areia e argila (ORTIGÃO, 2007; MORREIRA et al., 2013; 

RESENDE et al., 2014). 

Quanto a estrutura do solo Reinert et al. (2006) referem-se ao agrupamento e 

organização das partículas do solo em agregados e a relação com a distribuição das partículas 

e agregados em um volume de solo. A estrutura do solo pode não ser um fator de crescimento 

das plantas ou indicativo de qualidade. Porém está relacionado com o suprimento de água, 

disponibilidade de nutrientes, aeração, a atividade microbiana e a penetração de raízes, dentre 

outros fatores que influenciam a qualidade do solo (REINERT et al., 2006). 

O espaço do solo ocupado pelo ar e pela água corresponde à porosidade, 

representado pelos espaços vazios entre as partículas e definido como a proporção entre o 

volume de poros e o volume total de um solo. O volume que representa a porosidade do solo 

pode ser dividido em microporos e macroporos, sendo diretamente influenciado pelo arranjo e 

tamanho das partículas (CARREIRA, 2014). A macroporosidade influencia no 

desenvolvimento do sistema radicular das plantas e na sua capacidade de absorção de água e 

nutrientes, já a microporosidade está associada ao armazenamento de água no solo, sendo 

indispensável ao desenvolvimento das plantas (SANCHEZ, 2012).  

A densidade do solo, não menos importante, é definida como a razão entre a massa 

de uma amostra de solo e o seu volume. A densidade do solo está ligada à porosidade do solo, 

pois a ausência dos poros aumenta a densidade e por outro lado a presença dos poros diminui 

a densidade do solo. A partir desse atributo pode-se obter um indicativo do estado de 

conservação do solo (CARREIRA, 2014). Além de influenciar a infiltração e retenção da água 

no solo, nas trocas gasosas do solo, no desenvolvimento do sistema radicular das plantas e na 

suscetibilidade do solo aos processos erosivos (GUARIZ et al., 2009). 

Para garantir a qualidade do solo, as propriedades químicas do solo são importantes 

tanto quanto as propriedades físicas. Para o crescimento da vegetação que compõe um sistema 

a presença dos elementos químicos no solo é vital para o desenvolvimento das plantas. Os 

nutrientes minerais fornecidos aos vegetais pelo solo são classificados em macronutrientes e 

micronutrientes (BORGES, 2011; MOREIRA et al., 2013) 

As plantas necessitam dos macronutrientes em maior quantidade em relação aos 

micronutrientes, desta maneira a deficiência dos macronutrientes nos solos geralmente é 

maior, e por outro lado os micronutrientes tornam-se menos deficientes por serem usados 

pelas plantas em menores quantidades (MOREIRA et al., 2013). 
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O pH é um importante indicador das condições química do solo, por ter a capacidade 

de interferir na disposição dos elementos químicos essenciais ao desenvolvimento dos 

vegetais, favorecendo ou não suas liberações (BRANDÃO et al., 2002). 

O pH define a acidez ou alcalinidade de um determinado material ou solução. Sua 

escala estende-se de 0 a 14, onde o valor igual a 7 é considerando neutro, acima de 7 são 

básicos e abaixo de 7 são ácidos. Dois íons catiônicos presentes no solo são considerados 

determinantes no grau de acidez de um solo. Os íons de alumínio (Al
3+

) e hidrogênio (H
+
) 

aumentam a acidez do solo, enquanto o cálcio (Ca
2+

), magnésio (Mg
2+

) e potássio (K
+
) 

diminuem a acidez (MOREIRA et al., 2013). No entanto um dos principais fatores limitantes 

da qualidade de um solo é a acidez, essa consequência se deve a baixos teores de cálcio, 

magnésio e potássio presentes na maioria dos solos tropicais. 

 

A consequência principal da acidez do solo é a toxidez que o alumínio 

causa ás plantas. O alumínio compromete o desenvolvimento das raízes, diminuindo 

a capacidade das plantas em absorver água e nutrientes do solo; os organismos 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e pela liberação de nitrogênio, 

fósforo e enxofre podem se encontrar em pequeno número e com pouca atividade; a 

fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas é severamente reduzida; 

adicionalmente o alumínio bloqueia a absorção e translocação de nutrientes 

essenciais como o fósforo, o cálcio, o magnésio e alguns micronutrientes, causando 

problemas nutricionais nas plantas (MOREIRA et al, 2013, p. 87). 

 

Sendo assim, a adoção de técnicas para correção e manutenção do pH são 

imprescindíveis para a qualidade do solo, desenvolvimento das forrageiras que dão suporte à 

pecuária, proporcionando assim uma maior lucratividade ao produtor. 

 

1.5 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

 

Quando se trata de caracterização de um sistema produtivo relaciona-se a um 

trabalho complexo e muito discutido. Para entender a estrutura organizacional em pequenas 

propriedades é necessário compreender a relação entre o produtor e a terra, essa relação 

envolve a cultura e a tradição de acordo com seu tempo, região e seus conhecimentos 

(FIGUEIREDO et al., 2009). 

O diagnóstico da estrutura organizacional da propriedade no que diz respeito ao 

zoneamento das culturas e/ou criação de animais, podem indicar intervenções nessas 

propriedades, visando a sua sustentabilidade (CORTÊS, 2011). 

Dessa forma, a caracterização socioeconômica e ambiental da propriedade rural 

constitui-se um instrumento de suma importância para o diagnóstico completo de sua 



 

 

 

19 

 

 

 

capacidade e limitações, buscando identificar o nível de tecnológico adotado e informações de 

desempenho econômico, social e ambiental. 

Segundo Santos (2004) o diagnóstico envolve, pelo menos, três fases, sendo elas: a 

seleção e obtenção dos dados de entrada; a análise integrada e a elaboração de indicadores que 

servirão para a tomada de decisão. 

 

O estado do meio costuma ser avaliado por temas relacionados aos 

aspectos físicos (climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia) e 

bióticos (vegetação e fauna). As pressões são verificadas pela avaliação das 

atividades humanas, sociais e econômicas (uso da terra, demografia, condições de 

vida da população, infra-estrutura de serviços). Já as respostas da sociedade às 

pressões podem ser observadas pelos aspectos jurídicos, institucionais e de 

organização politica (SANTOS, 2004, p.73). 

 

Sendo assim, metodologias que buscam caracterizar a propriedade rural no âmbito 

social, econômico e ambiental são imprescindíveis para avaliar e identificar os fatores que 

condicionam o desenvolvimento de forma sustentável na região e no estado. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com o intuito de selecionar as áreas para o estudo, inicialmente foi realizado um 

levantamento das propriedades que fazem uso do sistema silvipastoril na região central do 

estado de Rondônia. Este levantamento foi feito junto às instituições de pesquisa e fomento da 

atividade de agropecuária do Estado de Rondônia: Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e Comissão Executiva 

de Planejamento da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) que realizam estudos e desenvolvem 

atividades de acompanhamento e orientação técnicas das variadas atividades voltadas para o 

desenvolvimento rural. 

Foram selecionadas duas propriedades rurais para a realização do estudo, uma que 

faz uso do sistema silvipastoril definida como P1 e uma propriedade representativa do modelo 

de exploração da pecuária tradicional característico da região, onde prevalece a monocultura 

(pastagem), definida como P2. 

Para a definição das propriedades foram considerados aspectos relacionados à 

disponibilidade e permissão para o acesso, o tamanho da área, tempo de exploração pelas 

atividades e características semelhantes quanto ao tipo de solo, clima, relevo, tamanho da 

propriedade e processo histórico de ocupação. 

 

2.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

As propriedades selecionadas estão localizadas na zona rural do município de Jaru, 

18 km distante do perímetro urbano do município, sendo que o principal acesso é feito 

seguindo pela linha 621. O estudo foi realizado em duas pequenas propriedades rurais, 

definidas como P1 e P2 (FIGURA 1). 

A propriedade definida como P1 é uma das unidades de produção familiar 

participantes do “Projeto Silvipastoril: agricultores familiares promovendo o equilíbrio de 

Rondônia”, implementado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia – 

FETAGRO
1
, no período de 2006 a 2009 com recursos financeiros obtidos via edital do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). A propriedade definida como P2, representativa da 

pecuária tradicional, localiza-se na mesma gleba, porém não faz parte do projeto supracitado. 

                                                 
1
FETAGRO é uma entidade sindical de representação, art iculação e mobilização dos trabalhadores rurais 

na agricultura familiar.  
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Figura 1- Localização das áreas de estudo. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

 

Para a caracterização socioeconômica e ambiental da unidade de produção 

selecionada para o estudo foi utilizada a metodologia proposta por Santos (2004) e adaptada à 

realidade e as necessidades da pesquisa, sendo analisados os aspectos do meio físico (solo, 

água, uso e cobertura do solo, demanda hídrica), meio biótico (fauna, flora, áreas protegidas 

por lei) e meio socioeconômico (processo histórico de ocupação, atividade econômica e 

contexto social).  

Foram feitas análises in loco dos principais componentes da paisagem envolvidos ou 

explorados pelas atividades produtivas, principalmente pela pecuária (vegetação, água, solo, 

interação solo-planta-animal) e suas interações, considerando também o homem como agente 

integrador da paisagem e condicionador das atividades econômicas e exploratórias dos 

recursos naturais. 

O objetivo dessas análises foi identificar a situação da propriedade, o nível 

tecnológico empregado nas atividades produtivas, os principais aspectos relacionados aos 
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benefícios da adoção do sistema agroflorestal do tipo silvipastoril considerando a presença ou 

ausência de determinados fatores que condicionam os processos que definem sua capacidade 

e limitações, o perfil do agricultor, bem como, a visão dos proprietários com relação a esta 

tecnologia, sendo para tanto desenvolvido extenso diálogo com os proprietários, respeitando 

os princípios éticos.  

Também foi realizada uma análise temporal das áreas selecionadas, (P1 e P2) com o 

uso de imagens de satélites de alta resolução disponíveis software Google Earth Pro, foram 

usadas imagens dos anos de 2006 e de 2013 compreendendo as fases de implantação do 

“Projeto Silvipastoril: agricultores familiares promovendo o equilíbrio de Rondônia” e a 

situação após 7 anos de implantação objetivando visualizar as características da propriedade 

antes e depois da adoção desta tecnologia, bem como as principais mudanças ocorridas nos 

elementos que compõem a paisagem das áreas de estudo. 

 

2.2.1 Caracterização do Meio Físico 

 

A caracterização do meio físico compreende a análise e a descrição de aspectos 

relacionados ao solo (características químicas, físicas, uso e cobertura), água (demandas 

hídricas e fontes de contaminação). Em termos de caracterização do solo destaca-se a 

importância da análise do solo como indicador de qualidade para a comparação entre os dois 

tipos de sistema de exploração da pecuária, sistema silvipastoril e sistema tradicional, uma 

vez que as análises do solo podem responder quais são os impactos positivos e negativos 

causados pelo uso das técnicas das diferentes modalidades de produção. 

A análise dos demais elementos do meio físico que integram os ambientes 

selecionados para o estudo (tipo de uso e cobertura do solo, processos erosivos e de 

assoreamento, qualidade dos recursos hídricos) foi feito através do caminhamento e análise 

dos componentes que integram cada ambiente selecionado. Esta análise permitiu a 

compreensão das principais relações existentes entre os atores que integram as áreas 

selecionadas (solo x vegetação x água x animais) contribuindo para o entendimento das 

dinâmicas em cada área analisada (pecuária tradicional e sistema silvipastoril). 

 

2.2.1.1 Coleta de dados 

 

Na propriedade P1 foram delimitadas duas áreas para coleta de dados e descrição do 

ambiente, definidos como: A1 (pastagem em consórcio com seringueira) e A2 (pastagem em 
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consórcio com espécies florestais); já na propriedade representativa do sistema tradicional da 

pecuária definida como P2 a coleta de dados (amostras de solos) foram feitas em apenas uma 

área representativa de toda propriedade definida como A3 (consórcio de pastagem). 

Para tanto, foram coletadas amostras deformadas e indeformadas do solo das áreas 

selecionadas, objetivando identificar as características químicas e físicas presentes em cada 

uma das áreas selecionadas.  

As amostras indeformadas foram coletadas na profundidade de 0-10 cm, sendo 

coletada 1 amostra na área A1, 1 amostra na área A2 e uma amostra na área A3 localizada na 

propriedade P2. Já as amostras deformadas foram coletadas a uma profundidade de 0-20 cm, 

sendo coletadas 3 amostras simples para compor uma amostra composta de cada área 

selecionada (A1, A2 e A3). As amostras indeformadas foram coletadas com o auxílio de um 

anel volumétrico (FIGURA 2a). Inicialmente foi feita a retirada da matéria orgânica 

depositada na superfície do solo; em seguida o anel foi introduzido no solo com o auxílio de 

um “soquete” na profundidade definida. A remoção do anel inserido no solo foi feita com o 

uso de um “enxadão”; o excesso de material retido no anel volumétrico foi retirado com o 

auxílio de um facão (FIGURA 2b); posteriormente o solo coletado juntamente com o anel 

foram acondicionados em sacolas plásticas para evitar a perda de umidade e alteração das 

características da amostra. A escolha dos pontos para a coleta de amostras simples que iriam 

compor a amostra composta do solo de cada área foi feita de maneira aleatória (zigue zague 

ao longo das áreas selecionadas). A coleta das amostras deformadas foi realizada com o 

auxílio de um “Trado Holandês” (FIGURA 2c); após coletadas as amostras simples foram 

homogeneizadas (misturadas), E desta amostra composta foi retirada uma amostra de solo de 

aproximadamente 700 gramas, acondicionada em sacola plástica identificada e encaminhada 

ao laboratório de solos. As coletas foram realizadas no mês de setembro de 2015, 

caracterizado como o período de maior escassez hídrica na região, ou seja, período que 

contém menores teores de umidade presente no solo natural. 
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Figura 2 - Procedimento para coleta de solo. a) Limpeza e introdução do anel volumétrico no solo. b) 

Anel volumétrico após a retirada do excesso de solo. c) Coleta de solo deformado. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

2.2.1.2 Descrição das análises físicas e químicas das amostras de solos em laboratório 

 

As análises de laboratório foram divididas em duas etapas: análises físicas e análises 

químicas. As análises físicas foram realizadas no laboratório de solos do Instituto Federal de 

Rondônia - IFRO, campus de Ji- Paraná. O procedimento para a realização das análises físicas 

seguiu a metodologia descrita no manual de métodos de análise de solo da EMBRAPA 

(2011). Foram realizadas três repetições (triplicata) para cada propriedade do solo analisada. 

As amostras de solo indeformado foram colocadas em uma estufa a 105 °C por 24 

horas para determinar a densidade do solo pelo método do anel volumétrico, densidade da 

partícula pelo método do balão volumétrico. A porosidade total foi calculada a partir da 

Equação 1. 

 

𝑃𝑇= ((𝐷𝑃 - 𝜌) / 𝐷𝑃).100                                                                                                          (1) 
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Onde 𝑃𝑇 é a porosidade total (unidade), 𝐷𝑃 é a densidade da partícula (g/cm³) e 𝜌 é a 

densidade do solo (g/cm³). 

As amostras deformadas foram utilizadas para a determinação da granulometria pelo 

método da pipeta, determinação do teor de umidade atual presente na amostra de solo, através 

da Equação 2. 

 

U = ((Su- Ss) / Su).100                                                                                                             (2) 

 

Onde U é a umidade atual (%), Su é o peso da amostra de solo úmido (g) e Ss é o peso da 

amostra solo seco a 105°C por 24 horas (g). 

Também foi calculado o teor de umidade residual, ou seja, a porcentagem de 

umidade presente em uma amostra de solo após seca ao ar por 7 dias. O procedimento foi o 

mesmo usado para a determinação da umidade atual. 

Os principais equipamentos utilizados para a determinação das propriedades físicas 

do solo estão representados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Equipamentos utilizados nas análises físicas do solo. a) Peneirador eletromagnético. b) 

Balança de precisão para pesagem das amostras. c) Agitador mecânico para a análise granulométrica. 

d) Separação da argila e silte para análise granulométrica. e) Secagem das amostras em estufa a 105 

°C. f) Dessecador para esfriar as amostra. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A segunda etapa compreendeu as análises químicas dos solos coletados. Estas foram 

realizadas no laboratório de solos do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - 
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CEUJI/ULBRA, exceto a quantificação do teor de matéria orgânica (MO) que foi realizada 

juntamente com as análises físicas realizadas no Instituto Federal de Rondônia-IFRO. A 

caracterização química consistiu na determinação de valores de pH em água (pH H2O), pH em 

cloreto de cálcio (pH CaCl2), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio 

trocável (Al), acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade de troca catiônica 

(CTC), saturação por bases (V), saturação por alumínio (m) e carbono orgânico (MO). 

O procedimento foi realizado de acordo com os métodos descritos pela EMBRAPA 

(2011). A determinação do pH em água e pH em cloreto de cálcio foi realizada pelo método 

da potenciometria. O fósforo e o potássio foram extraídos por meio da solução Mehlich-1 e 

determinados por espectrofotometria de chama. O cálcio, magnésio e o alumínio trocáveis 

foram extraídos pela solução de cloreto de potássio (KCL = 1 mol/L), posteriormente foram 

determinados por titulação de neutralização com hidróxido de sódio (NaOH = 0,025 mol/L). 

A acidez potencial foi quantificada com acetato de cálcio tamponado a pH 7,0 e foi 

determinado volumetricamente com solução de hidróxido de sódio em presença de 

fenolftaleína como indicador. A soma de bases calculada através da soma do potássio, cálcio e 

magnésio a partir da Equação 3. 

 

S= K + Ca + Mg                                                                                                                       (3) 

 

Onde S é a soma de bases, K é a quantidade de potássio, Ca é a quantidade de cálcio e Mg é a 

quantidade de magnésio todos os valores em cmolc/dm³. Em seguida a capacidade de troca 

catiônica foi estimada seguinte de acordo com a Equação 4. 

 

CTC= S + (H + Al)                                                                                                                   (4) 

 

Onde CTC é a capacidade de troca de cátions, S é a soma de bases e H + Alé a acidez 

potencial. A saturação por basesem percentual foi estimada a partir da Equação 5. 

 

V= 100 S / T                                                                                                                              (5)  

 

Onde V é saturação de base e porcentagem, S é a soma de bases em cmolc/dm³ e T  é a 

capacidade de troca de cátions em cmolc/dm³. A saturação de alumínio trocável foi calculado 

a partir da Equação 6.  
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M = 100 . Al 3+ / (S + Al 3+)                                                                                                           (6) 

  

Onde M é a saturação com alumínio em porcentagem, S é a soma de bases em cmolc/dm³ e 

Al
3+

 é o alumínio trocável em cmolc/dm³. 

Por fim, a matéria orgânica (MO) foi quantificada por meio da oxidação da matéria 

orgânica via úmida com dicromato de potássio em meio sulfúrico. 

 

2.2.2 Caracterização do Meio Biótico 

 

 A vegetação é um componente muito sensível às condições da paisagem. Seu estudo 

permite conhecer as influências antrópicas recebidas, podendo inferir na qualidade do meio 

(SANTOS, 2004), além disso, a característica e diversidade da vegetação refletem de forma 

direta sobre a fauna local. 

Segundo Santos (2004) em relação à questão ambiental, a fauna tem, basicamente, a 

função de indicar a qualidade ambiental do meio, escolher áreas a serem protegidas e 

especificar o manejo. 

Dessa forma durante as visitas a campo foi feita a análise das características e do 

comportamento dos elementos do meio biótico (fauna, flora e áreas protegidas por lei) que 

integram os ambientes selecionados. Esta análise permitiu a identificação das principais 

espécies da flora e da fauna do local, sua importância, influência e comportamento dentro do 

modelo de exploração desenvolvido na propriedade. Também foi analisada a situação das 

APP’s, Áreas de preservação permanente, seus benefícios e interações. 

 

2.2.3 Caracterização do Meio Socioeconômico 

 

A caracterização do meio socioeconômico teve como objetivo identificar as 

características da propriedade sob o ponto de vista da contribuição social e econômica  para o 

ambiente e para os proprietários.  

Esta caracterização foi realizada através de intenso diálogo com os proprietários da 

área, sempre buscando reconhecer a situação da propriedade do ponto de vista econômico e o 

grau de satisfação dos proprietários quanto àqualidade de vida e satisfação pessoal 

proporcionado pela propriedade, bem como, identificar a intenção dos proprietários quanto ao 

futuro das atividades já desenvolvidas e da propriedade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

 

De acordo com a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006 considera-se agricultor familiar 

ou empreendedor rural aquele que não detenha área maior que 4  módulos fiscais (240 

hectares), utiliza predominantemente mão-de-obra da própria família para realização das 

atividades no meio rural. De acordo com os dados da pesquisa, a propriedade objeto de estudo 

(P1) possui área de 32,55 hectares, a maior parte da renda obtida pela família provém das 

atividades desenvolvidas na propriedade e a mão-de-obra utilizada nestas atividades é 

exclusivamente familiar. Com essas características a unidade de produção se encaixa 

perfeitamente na categoria da agricultura familiar.  

A propriedade P1 é filiada ao movimento sindical “Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura de Rondônia” – FETAGRO. Segundo Silva (2012) é importante o agricultor estar 

vinculado a alguma instituição que represente a categoria, uma vez que isso promove 

discussões políticas para a melhoria das condições de trabalho no meio rural e, 

principalmente, por privilegiar ações que atendem as necessidades básicas dos produtores 

rurais, como educação, saúde, e alimentação; podendo no caso de cooperativas, os associados 

obterem benefícios econômicos na aquisição de insumos, escoamento de seus produtos, além 

do acesso a crédito para compra de máquinas e implementos agrícolas. 

A gestão da unidade de produção é feita pelos integrantes da própria família que é 

composta por casal (homem e mulher) e dois filhos (homem e mulher). O filho homem 

desenvolve suas atividades laborais somente na propriedade, merecendo destaque a satisfação 

na realização das mesmas e o reconhecimento do desejo da permanência na área rural. A filha 

esta cursando a graduação de agronomia em instituição pública do estado, partir do incentivo 

de políticas educacionais voltadas para o homem do campo, portanto momentaneamente 

reside em outro município. 

Na propriedade P1 a pecuária de corte e leite formam a base do processo produtivo, 

sendo possível identificar três áreas de pastagens definidas como A1-SER – pastagem em 

consórcio com seringueira (Hevea brasiliensis) implantado para a criação de gado de leite e 

extração do látex, A1-FLO – pastagem em consórcio com espécies florestais, ambas 

selecionadas para o estudo e uma área destinada a pecuária de corte em sistema tradicional do 

tipo extensivo não incluída no estudo.  
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Além das áreas de pastagem, a propriedade possui área ocupada com cultivo de 

Cacau (Theobromacacao) em consórcio com seringueira, plantio de Cacau isolado, lavoura de 

cana-de-açúcar utilizada principalmente para suplementação animal contribuindo diretamente 

para a diminuição dos custos de produção deste sistema produtivo. 

Na propriedade também foi identificado área destinada ao cultivo de múltiplos 

alimentos (tomate, abóbora, verduras, quiabo, cenoura) e pomar com diversas espécies 

frutíferas (poncã, laranja, graviola, goiaba), destinados principalmente para a subsistência, 

sendo que somente os excessos da produção são comercializados, gerando renda extra. 

A criação de peixes, aves de corte e de postura também são utilizadas para suprir as 

necessidades alimentícias da família, não gerando renda direta, mas contribuindo para o 

aumento da qualidade de vida e a diminuição do custo pela compra de alimentos.  

A propriedade é bem servida de estradas e vias de acesso, energia elétrica com rede 

de distribuição ao longo da estrada possuindo gerador próprio, possui sistema de telefonia 

rural com acesso à internet. A água utilizada para o consumo na sede da propriedade é 

proveniente de poço artesiano, já a água utilizada para a dessedentação animal e irrigação de 

hortas é proveniente da água armazenada na represa e de outros cursos d’água existentes na 

propriedade. 

 

3.1.1 Características do Meio Físico 

 

Segundo a classificação de Köppen, o clima predominante no estado de Rondônia é 

do tipo Aw – Clima Tropical Chuvoso, com temperaturas médias do ar durante o mês mais 

frio superior a 18 °C e um período seco bem definido durante a estação de inverno, ocorrendo, 

no Estado, um moderado déficit hídrico (SEDAM, 2012). O relevo observado nas áreas de 

estudo é caracterizado por terrenos planos com pouca variação de desnível. 

O uso e ocupação do solo diz respeito à forma como a superfície do solo está sendo 

utilizada. O estudo do uso e ocupação do solo consiste em buscar conhecimento de todas as 

suas utilizações, ou a caracterização dos tipos e categorias de vegetação que reveste 

determinado solo (BRITO, et al. 2005). 

Nas propriedades selecionadas para o estudo, o uso predominante do solo refere-se 

ao cultivo de forrageiras para dar suporte à pecuária de leite e pecuária de corte (P1 e P2). 

Como foi mencionado anteriormente, na propriedade P1, além das áreas ocupadas com 

pastagem, foi possível identificar diferentes tipos de usos e cobertura do solo (FIGURA 4). 

Na propriedade P2 não foi identificado diversificação quanto ao uso e ocupação do solo, 
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sendo, praticamente, toda a área da propriedade ocupada com pastagens em um sistema de 

monocultura e consórcio de forrageiras. 

 

 

Figura 4 - Diversificação do uso e ocupação do solo nas propriedades P1 e P2. 

Fonte: Dados do estudo (2015). 

 

Através das imagens disponíveis no software Google Earth Pro, foi possível fazer uma 

análise temporal avaliando as principais mudanças ocorridas nas características que compõe o 

cenário das áreas de estudo (FIGURA 5). 
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Figura 5 - Modificações ocorridas na paisagem após 7 anos de implantado o sistema silvipastoril. 

Fonte: Dados do estudo (2015). 

 

Ao analisar a imagem do ano de 2006 percebe-se que no entorno do corpo d’água da 

P1 não havia nenhum tipo de proteção ciliar, já na imagem do ano de 2013, sete anos após a 

implantação do projeto “Projeto Silvipastoril: agricultores familiares promovendo o 

equilíbrio de Rondônia” é possível observar a presença de vegetação no entono do corpo 

d’água, bem como diversificação do uso da terra, evidenciando a conscientização e aceitação 

do agricultor à novas tecnologias de produção. 

Tendo em vista a importância da qualidade dos recursos hídricos e a possibilidade de 

ocorrer a escassez de água em várias regiões nos próximos anos, a preocupação com a 

preservação das nascentes tornam-se cada vez maior. A recuperação da vegetação no entono 

do corpo d’água possibilita a proteção das margens evitando a erosão e consequentemente o 

assoreamento do recurso hídrico, podem servir como filtro de agentes poluidores (chorume de 

curral) além de contribuir com a qualidade das águas.  

Na imagem do ano de 2006 é possível perceber diversos pontos de processo erosivo, 

tanto na P1 quanto na P2, porém ao analisar a imagem da área do ano de 2013 é possível 

perceber um aumento na cobertura do solo pela presença das espécies implantadas (floresta, 

seringa, cacau e pastagem) evidenciando uma maior proteção ao solo, merecendo destaque a 

diminuição das áreas com solo exposto tanto na propriedade P1 como na propriedade P2. 

Também é possível identificar na figura representativa do ano de 2006 um processo erosivo 

na cabeceira de drenagem do corpo d’água, porém, percebe-se pela Figura representativa da 

situação da propriedade no ano de 2013 que a recuperação da vegetação proporcionou uma 

estabilização do processo erosivo, protegendo o solo contra a força da água que escoa 
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superficialmente. Esta característica de proteção da cabeceira de drenagem da nascente é 

apresentada na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Recuperação da cabeceira de drenagem do corpo d’água. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

A copa das árvores tem a função de amortecer os impactos diretos causados no solo 

pelo impacto das gotas de chuva. Além disso, a presença de espécies arbóreas reduz a 

velocidade dos ventos e o sistema radicular contribui para sustentação do solo, minimizando o 

deslizamento de terras principalmente em áreas declivosas (ANDRADE et al., 2012). A 

presença da cobertura do solo nas áreas ao longo dos anos permitiu a proteção e a estabilidade 

do solo, principalmente nas áreas ocupadas com cacau, cacau e seringueira e seringueira em 

consórcio com pastagem. 

 

 

3.1.1.1 Características físicas e químicas do solo 

 

A textura constitui uma das características físicas mais estáveis do solo (MOREIRA 

et al., 2013). Após conhecidas as porções areia, silte e argila por meio da análise 

granulométrica, determinou-se a classe textural através do triangulo textural. 
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Os resultados da análise granulométrica e as respectivas classes texturais podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores médios da análise granulométrica e classes texturais das áreas selecionadas para o 

estudo. 

Amostras Areia (%) Argila (%) Silte (%) Classe Textural 

A1 65,23 1,43 33,34 Franco-arenosa 

A2 70,57 1,01 28,48 Areia-franca 

A3 67,55 1,23 31,22 Franco-arenosa 

 

A classe textural dos solos analisados variou de franco-arenosa a areia-franca. Não 

houve grandes diferenças nos teores de areia, argila e silte nas áreas analisadas. Esta 

similaridade entre os teores dos constituintes do solo se da em função da proximidade das 

áreas, não apresentando diferença entre os fatores de formação do solo, principalmente o 

clima, o relevo e o tipo de material de origem. A presença de solos do tipo arenosos sugerem 

áreas com pouca estabilidade e formação de agregados apresentando-se como solos 

susceptíveis a ação hídrica favorecendo a ação de processos erosivos, sendo necessário maior 

cuidado no seu manejo, primando principalmente pela sua proteção com cobertura vegetal.  

A média dos resultados das análises da densidade do solo, densidade da partícula, 

porosidade total, umidade atual e umidade residual do solo podem ser observados na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Valores médios das análises das propriedades físicas dos solos estudados. 

Amostras DS (g/cm³) DP (g/cm³) PT (%) UA (%) UR(%) 

A1 1,80 2,44 26,23 7,39 1,21 

A2 1,60 2,54 37,01 7,89 1,25 

A3 1,68 2,39 29,71 7,23 1,47 

Notas: DS – Densidade do Solo; DP – Densidade de Partícula; PT – Porosidade Total; UA – Umidade Atual; UR 

– Umidade Residual. 
 

É possível verificar que não há grandes diferenças nos valores de densidade do solo 

(DS) entre as áreas. No entanto, foram encontrados valores de DS entre 1,60 g/cm³ e 1,80 

g/cm³, caracterizando alto grau de compactação dos solos estudados.  

Os valores da densidade de solos arenosos variam de 1,2 a 1,9 g/cm³, enquanto solos 

argilosos apresentam valores em torno de 0,9 a 1,7 g/cm³ (REINERT et al.,2006). 
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Em estudos realizados em solos franco-arenoso e arenoso-franco de pastagens na 

região central de Rondônia, Carreira (2014) encontrou valores de densidade entre 1,54 g/cm³ 

e 1,71 g/cm³, ainda enfatizou que altos valores de DS são atribuídos ao alto grau de 

compactação dos solos. Fatores como a taxa de lotação das pastagens (número de animais por 

unidade de área) e a técnica de manejo dos solos podem ter grande influência na compactação 

e consequentemente na densidade do solo. 

A área A1 apresentou o maior valor de DS, isso pode ter sido influenciado pelo fato 

dos animais buscarem refúgio embaixo das copas das árvores nas horas mais quentes do dia, 

dessa forma o solo fica mais susceptível ao pisoteio e consequentemente a compactação do 

solo. 

A densidade da partícula (DP) variou de 2,39 g/cm³ a 2,54 g/cm³, não mostrando 

grandes diferenças entre os solos analisados. Segundo Moreira et al. (2013) a densidade de 

partícula é uma característica física muito estável pois depende exclusivamente da 

composição da fração sólida do solo. Os mesmos autores ainda enfatizam que o manejo do 

solo poderá modificar o valor da densidade de partícula ao longo do tempo, porém, deve 

haver modificações significativas no conteúdo de matéria orgânica presente no solo, fato 

ainda não observado no solo das áreas analisadas. 

Os valores médios da porosidade total (PT) variaram de 26,23% (A1) a 37,01% (A2), 

mostrando grandes diferenças entre os solos avaliados. O teor de vazios do solo representa um 

valor inversamente proporcional ao da densidade do solo, pode-se perceber que os maiores 

valores de DS (1,80 g/cm³, 1,60g/cm³, 1,68g/cm³) foram acompanhados dos menores valores 

de PT (26,23%, 37,01%, 29,71%) nas áreas A1, A2 e A3 respectivamente. 

Aquino et al. (2014) encontraram valores de PT para pastagem na Amazônia em 

torno   de 37,7%. Carreira (2014) em estudos realizados em pastagens de Rondônia encontrou 

valores de PT entorno de 35,50%. Esses valores são similares ao encontrado na A2 (37,01%). 

A PT encontrada na A1 (26,23%) é a menor em relação às outras, evidenciando o efeito da 

densidade do solo sobre a porosidade total do solo. 

O percentual de água presente no solo variou de 7,23 % (A3) a 7,89 % (A2). Essa 

pequena variação na umidade do solo está relacionado à presença ou ausência das espécies 

arbóreas. As árvores impedem a redução drástica da umidade do solo sob a influência de suas 

copas, reduzindo a excessiva evaporação (COSTA et al., 2004), em função da ação de 

sombreamento. 
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A umidade dos solos também foi determinada após a secagem das amostras ao 

tempo, sendo que os valores obtidos não apresentaram grandes diferenças, variando 1,21% 

(A1) a 1,47 % (A3), constatando um breve aumento no valor da A3 em relação às outras. 

A avaliação da fertilidade do solo geralmente é feita a uma determinada 

profundidade que corresponde à profundidade efetiva das raízes da cultura de interesse 

(SILVA, 2012), visto que na camada superficial do solo é onde ocorrem os principais 

processos responsáveis pela adição de nutrientes pela ação da decomposição da matéria 

orgânica. Desta maneira, como a cultura de interesse das propriedades estudadas são espécies 

forrageiras, a caracterização da fertilidade do solo consistiu em análises químicas de amostras 

de solos retiradas de 0-20 cm de profundidade onde são encontradas as raízes das maiorias das 

forrageiras utilizadas em pastagens. Os resultados de pH, fósforo, potássio, cálcio magnésio, 

alumínio trocável e acidez potencial podem ser visualizados na Tabela 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises químicas das amostras de solo. 

Amostra 
pH P K Ca Mg Al H+Al 

H2O CaCl2 mg/dm³ cmolc/dm³ 

A1 5,26 4,64 0,51 1,7 2,3 0,2 0,1 1,5 

A2 5,74 5,17 1,01 1,6 3,3 0 0,1 1,5 

A3 5,60 4,73 1,36 0,9 2,7 0,1 1,1 1,6 

Notas: pH – Potencial hidrogenico do Solo; P – Fósforo; K – Potássio; Ca – Cálcio; Mg – Magnésio; Al – 

Alumínio Trocável; H+Al – Acidez potencial. 
 

Menezes (2008) classifica a acidez dos solos conforme seus valores de pH, 

extremamente ácido (< 5,0), muito ácido (5,0 – 5,5), ácido (5,6 – 6,0) e pouco ácido (6,1 a 

6,5). Tomando como base esta classificação e considerando o indicador da acidez do solo (pH 

em água), foram encontrados valores entre 5,26 e 5,74, variando de  muito ácido a ácido. Esta 

elevada acidez é característico dos solos da região, em função do elevado processo de 

lixiviação do solo condicionado pelo intenso regime de chuva da região. A presença das 

espécies arbóreas na A1 e A2 não alterou significativamente o pH dos solos, no caso da 

pastagem em consórcio com as espécies seringueira (A1) apresentou o menor valor de pH.  

O fosforo é essencial para o crescimento das plantas, nos solos tropicais, é 

considerado o principal limitante para seu desenvolvimento. Uma vez absorvido o P atua no 

processo de fotossíntese, na respiração, no armazenamento e transferência de energia, na 
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divisão e crescimento da célula, além de vários outros processos da planta, como 

desenvolvimento das raízes e formação dos frutos (MOREIRA et al., 2013).   

Nas áreas estudadas foram encontrados valores de P entre 0,51 (A1) e 1,36 mg/dm³ 

(A3), apresentando-se deficiência no teor de fosforo. Pode-se observar na Tabela 1 que há 

uma maior quantidade de P presente na área A3 (1,36 mg/dm³), seguido da  A2 (1,01 mg/dm³) 

e A1 (0,51 mg/dm³), que possui a menores concentrações de P. O fato do P estar presente em 

menor quantidade nos solos das áreas que possuem espécies arbóreas pode ser atribuído à 

capacidade que as árvores têm de armazenar fósforo em sua estrutura. 

O potássio, cálcio e o magnésio não apresentaram grandes diferenças entre os solos 

analisados. Em relação à fertilidade do solo os teores K e Ca encontrados são considerados 

moderados, a A1 e a A2 apresentaram um ligeiro acréscimo no valor de P em relação a A3, 

sendo que a presença das espécies arbóreas podem ter influenciado nesse fato. Os valores de 

Mg encontrados variaram de 0 cmolc/dm³ a 0,2 cmolc/dm³, caracterizando solos deficientes 

em Mg. Segundo Moreira (2013) a maioria dos solos contém Mg suficiente para suprir a 

necessidade das plantas, porém, principalmente em solos arenosos e ácidos das regiões 

tropicais úmidas podem ocorrer deficiência. 

O alumínio solúvel traz uma serie de problemas ao solo e consequentemente à 

produtividade sobre eles. Os valores de alumínio variam de acordo com o pH (MENEZES, 

2008; SILVA, 2012), dessa maneira solos com pH abaixo de 5 os problemas causados pelo 

alumínio trocável será maior. 

Porém, nesse estudo foram encontrados baixos valores de Al (0,1, 0,1 e 

1,1cmolc/dc³) nas áreas A1, A2 e A3 respectivamente. 

A área de pastagem convencional apresentou um leve acréscimo no teor de Al em 

relação às outras áreas analisadas, esse fato pode ser atribuído à inexistência das espécies 

florestais. 

Os valores do teor de H+Al mostraram-se estáveis com a diferença dos sistemas, 

variando apenas de 1,5 cmolc/dm³ a 1,6 cmolc/dm³. 

Os valores de carbono orgânico, da soma de base, capacidade de troca de cátions, 

saturação de base e saturação de alumínio estão dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados analíticos das amostras de solo. 

Amostra 
C S CTC V M 

g/kg cmolc/dm³ % 
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A1 5,10 4,20 5,70 73,68 2,33 

A2 4,92 3,70 5,30 69,81 2,63 

A3 4,72 4,90 6,40 76,56 2,00 

Notas: C – Carbono Orgânico; S – Soma de Base; CTC – Capacidade de Troca de Cátions; V – Saturação por 

Base; M – Saturação de Alumínio. 
 

O carbono orgânico representa a quantidade de matéria orgânica presente nos solos. 

Sua presença melhora a estrutura física do solo, pois contribui para a cimentação dos 

constituintes do solo e formação de agregados e, quando incorporado no solo, aumenta a 

porosidade, melhora a infiltração e aumenta o armazenamento de água. 

Foram encontrados valores de C variando de 4,72 g/kg (A3) a 5,10 g/kg (A1), 

embora não houve consideráveis diferenças entre as áreas, tanto o solo da A1 quanto o solo da 

A2 apresentaram um pequeno acréscimo no teor de C em relação ao sistema convencional 

(A3). 

Em se tratando de fertilidade do solo, é importante destacar os valores obtidos de 

saturação por base (V), que é um parâmetro relacionado diretamente com a fertilidade natural 

dos solos, podendo ser indicativo da necessidade ou não da adubação dos solos para cultivos 

agrícolas. O V indica, em percentagem, a quantidade de cargas negativas ocupadas por bases 

(Ca
2+

, Mg
2+

 e K
+
). Assim solos que apresentam baixo valor de V% indicam a presença dos 

íons Al
3+

 e H
+
 em maior quantidade e a presença dos cátions Ca

2+
, Mg

2+
 e K

+
em menor 

quantidade. Os valores da soma de bases (S) e a capacidade de troca de cátions (CTC) são 

essenciais para o cálculo da saturação por base (V). 

Analisando os resultados obtidos nas áreas de estudo, observa-se que os valores de 

saturação por base foram superiores a 50% (73,68%, 69,81% e 76,56%) A1, A2, A3 

respectivamente, podendo ser considerados ideais para a maioria dos cultivos indicando um 

solo fértil. 

 

3.1.2 Características do Meio Biótico 

 

Em relação aos arranjos e às espécies da flora utilizadas para compor os sistemas 

silvipastoris da propriedade a área A1 é composta exclusivamente de árvores de seringueiras 

(Hevea brasiliensis) em consórcio com forrageiras (Brachiaria brizantha cv. Marundu e 

Panicum maximum cv. Mombaça) (FIGURA 7). 
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Figura 7 - Pastagem em consórcio com seringueiras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A seringueira é uma árvore de porte médio, possui copa média, elíptica vertical 

pouco densa, favorecendo a passagem dos raios solares permitindo o desenvolvimento das 

gramíneas implantadas abaixo de sua copa. Embora ainda não esteja sendo explorada pelo 

agricultor, a espécie tem como principal produto o látex, do qual se extrai a borracha natural, 

produto com alto valor de mercado. A fenologia é uma interessante característica da 

seringueira, sendo que sua floração está ligada ao reenfolhamento, que ocorre nos meses de 

junho e julho favorecendo o sombreamento da pastagem no período de escassez de chuva e 

elevadas temperaturas. A espécie é característica da floresta tropical Amazônica, sendo mais 

frequente em solos argilosos e férteis de várzeas e margens de rios (ANDRADE et al., 2012), 

sendo uma espécie muito utilizada neste tipo de sistema. 

Na área de estudo é possível identificar a presença de dois tipos de espécie forrageira 

(pastagem plantada), caracterizada pela diferença de crescimento vegetativo, sendo que uma 

forma touceiras espalhadas (Panicum maximum cv. Mombaça) não sendo ideal para a 

proteção do solo e outra com crescimento vegetativo menor não formando touceiras 

(Brachiaria brizantha cv. Marundu). Mesmo a área estando ocupada por diferentes cultivos, é 

possível perceber que o solo apresenta alguns pontos de exposição (solo descoberto), fato que 

pode estar relacionado ao manejo dos animais e ao tempo de permanência na área para o 

pastejo.   

Na área (A2) as espécies florestais não foram inseridas com objetivo de exploração.  

A variedade e o número de espécies florestais implantadas no sistema silvipastoril nesta área 
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foram escolhidas objetivando contribuir com a preservação da diversidade da flora nativa 

evidenciada pelo expressivo número de espécies utilizadas na implantação, para tanto foram 

inseridas 19 espécies diferentes essências florestais e frutíferas, as quais são descritas no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Espécies de essências florestais e frutíferas introduzidas nas pastagens. 

N° Nome vulgar Nome científico  Grupo ecológico 

01 Sobrasil Rhamnidiumglabrum Secundária 

02 Cajá Spondismombin Secundária 

03 Angico Branco Anadenantheracolubrica Pioneira 

04 Cedro Rosa Cedrelaodorata Climax 

05 Ingá Ingasp Pioneira 

06 Jenipapo Genipa americana  Pioneira 

07 Ipê Amarelo Handroanthusserratifolia Secundária 

08 Teca Tectonagrandis Secundária 

09 Bajinha Stryphnodendronguianesis Pioneira 

10 Sumaúma Ceiba sumaúma Pioneira 

11 Jamelão Syzygiumcumini Secundária 

12 Moringa Moringa olifera Secundária 

13 Leucena Leucenaleucocephala Pioneira 

14 Paineira Ceiba speciosa Secundária 

15 Sete Copa Terminaliacatappa Secundária 

16 Mogno Swieteniamacrophylla Climax 

17 Freijó Cordiagoeldiana Pioneira 

18 Copaibeira Copaiferasp Pioneira 

19 Jatobá Hymenaeasp Climax 

Fonte: Adaptado de Silva, 2012. 

 

A distribuição e a disposição das espécies florestais implantadas no sistema 

silvipastoril (A2) além de promover o conforto e bem estar animal através do sombreamento 

das áreas de pastagem contribui para a proteção do solo, amortecendo o impacto das gotas de 

chuva e amenizando a variação da temperatura do solo pela diminuição da incidência direta 

da radiação solar (FIGURA 8). 
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Figura 8 - Arranjos das espécies florestais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O aumento da infiltração de água no solo é decisivo para a manutenção dos fluxos 

subterrâneos, sendo sua ocorrência diretamente ligada àconservação dos recursos hídricos e a 

recuperação de nascentes (FIGURA 9), podendo ser apontado como benefício ambiental deste 

tipo de sistema. A este respeito, Dias-Filho (2006), destaca que os sistemas agroflorestais 

favorecem a conservação do solo e da água, a promoção do sequestro de carbono e o aumento 

da biodiversidade. 

 

 

Figura 9 - Espécies arbóreas inseridas às margens do corpo d’água. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além da recuperação, manutenção da biodiversidade e conservação dos recursos 

hídricos e do solo, a inserção das espécies florestais contribui para a sensibilização do 

agricultor e adequação da propriedade à legislação ambiental brasileira. De acordo com as 

exigências da lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012 código florestal brasileiro, a recuperação 
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da vegetação ao longo de cursos de água e nascentes é de 5 a 15 metros de acordo com a 

quantidade de módulos fiscais da propriedade. 

Não menos importante a inserção destas espécies florestais servem de poleiro, abrigo 

e proteção para diversas espécies da fauna local (aves, insetos, pequenos e grandes roedores), 

fornecendo também alimentos.  

O uso de espécies arbóreas em consórcio com pastagens proporcionou um ambiente 

propício para o aparecimento de diversas espécies da fauna que não eram observadas com tal 

frequência antes da implantação do sistema. Ao caminhar por entre as árvores dentro do 

sistema silvipastoril pôde-se identificar várias espécies de pássaros e pequenos insetos 

(FIGURA 10). Esta característica além de criar uma beleza cênica forma um agradável 

microclima, principalmente na A1. 

 

 

Figura 10 - Espécies da fauna local observadas nas áreas A1 e A2. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

3.1.3 Características do Meio Socioeconômico 

 

A discussão em torno das estratégias para o desenvolvimento sustentável tem 

procurado pautar-se em itens que vão além da produtividade, ou seja, passam a considerar a 

sustentabilidade e a estabilidade da produção, até a justiça social. 

A diversificação das atividades produtivas que gerem renda torna-se imprescindível 

para a sustentabilidade da unidade produtiva (propriedade), pois esta diversificação além de 
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permitir o melhor aproveitamento dos recursos naturais, garante maior segurança econômica 

com influência direta na qualidade de vida e na condição social dos envolvidos 

(proprietários). 

Na propriedade P1 foi possível identificar oito diferentes sistemas de produção que 

contribuem direta ou indiretamente para a caracterização econômica e social da propriedade. 

No Quadro 2 são apresentados os sistemas produtivos identificados. 

 

Quadro 2 - Sistemas produtivos e suas respectivas influências na economia. 

Sistema Produtivo Tipo de sistema Influência Econômica 

Pecuária de corte Sistema tradicional extensivo 
Direta – entrada/receita 

Indireta – entrada de insumo 

Pecuária de leite Sistema Silvipastoril (A1 e A2) 

Direta – entrada/receita 

Indireta – entrada de insumo e 

serviços ambientais 

Plantio de Cacau 
Sistema de consórcio com 

Seringueira 

Direta – entrada/receita 

Indireta – entrada de insumo e 

serviços ambientais 

Plantio de Cacau Individual – comercial 

Direta – entrada/receita 

Indireta – entrada de insumo e 

serviços ambientais 

Plantio de Cana-de-

açúcar 
Individual – complementar Indireta – abatimento 

Horta e Pomar Individual – Subsistência Indireta – abatimento 

Criação de aves 

(corte e postura) 
Subsistência Indireta – abatimento 

Criação de peixes Subsistência  Indireta – abatimento 

 

Ao analisar individualmente cada sistema produtivo e seus subsistemas, é possível 

traçar um panorama da situação econômica e social da unidade produtiva permitindo inferir as 

potencialidades e seus principais desafios. 

Se considerar apenas os incrementos financeiros caracterizados pelas entradas é 

facilmente compreensível aceitar que o sistema produtivo mais importante da unidade 

produtiva é a atividade da pecuária de corte (bezerros, carne e vacas de descarte) seguida da 

pecuária leiteira (bezerros machos, descarte de vacas e leite), porém, se englobarmos aspectos 
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ligados à contribuição social, ambiental e econômica dos sistemas e subsistemas produtivos é 

possível contrabalancear esta realidade.   

Na atividade de pecuária seja de corte ou de leite as despesas relacionadas a 

alimentação animal respondem pela maior parcela dos custos de produção. Segundo 

EMBRAPA (2015) em um sistema de produção de leite a alimentação do rebanho tem um 

custo efetivo representativo, podendo representar até 70% do custo total da produção. 

Na propriedade P1 a principal matéria prima que compõe a matriz alimentar dos 

bovinos tanto na pecuária de corte como na de leite, é proveniente de pastagens plantadas. 

Porém no sistema produtivo da pecuária leiteira desenvolvida dentro dos sistemas 

silvipastoris (A1 e A2) a alimentação animal é complementada com cana-de-açúcar produzida 

na própria propriedade e sal branco comum, diferente de como ocorre na propriedade P2 onde 

a nutrição dos animais (A3) é baseada nas pastagens plantadas e complementadas com sal e 

suplementos minerais produzidos por empresas especializadas, aumentando o custo de 

produção (fabricação e transporte). 

Outro aspecto importante a ser considerado na atividade pecuária é o manejo dos 

animais e das pastagens. O sistema de manejo dos animais e das pastagens nas áreas 

destinadas a criação do gado de corte tanto na propriedade P1 como na propriedade P2 são 

similares, no entanto, nas áreas destinadas a criação de gado de leite da propriedade P1, o 

sistema de manejo além de se diferenciar do modelo utilizado na pecuária de corte, difere-se 

também entre os sistemas destinados a pecuária de leite.  

Na área definida como A2 as pastagens são divididas em piquetes, já a área A1 não 

possui sistemas de piquetes. O uso de piquetes permite uma melhor adequação da taxa de 

lotação (número de animais por área) evitando processos de degradação do solo (compactação 

pelo pisoteio), facilita a manutenção da qualidade e da quantidade das espécies forrageiras 

(plantel de pastagem pelo controle de entrada e saída dos animais), os cochos e os bebedouros 

instalados nos piquetes destinados a alimentação e a dessedentação animal proporcionam uma 

menor competição entre os animais), diminuindo o stress entre os animais. A presença de 

espécies arbóreas promove o sombreamento nos piquetes melhorando o bem estar animal. 

Todas estas características agindo conjuntamente de maneira integrada diminuem o stress 

entre os animais durante seu manejo possibilitando maiores índices produtivos (carne e leite). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sistemas agroflorestais do tipo silvipastoril apresentaram-se como alternativa 

viável para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da pecuária principalmente para 

as pequenas propriedades rurais, onde a mão-de-obra é exclusivamente familiar. Na avaliação 

da propriedade selecionada para o estudo foi observado impacto positivo no âmbito social 

econômico e ambiental. 

Os sistemas silvipastoris permitem diversificação da renda, possibilitando a 

comercialização de produtos madeireiros e/ou não madeireiros fornecidos pelas árvores, e 

incorporados ao empreendimento agrícola e pecuário. Além do mais a diversificação das 

atividades garante uma maior segurança econômica em função do menor impacto da variação 

do mercado financeiro. 

A presença das espécies arbóreas proporciona conforto térmico aos animais e atrai 

diversas espécies da fauna local, oferece uma beleza cênica e consequentemente um agradável 

ambiente no seu entorno ampliando a percepção de qualidade de vida das pessoas do local e 

contribuindo para a diminuição do êxodo rural. Esse fato é evidenciado através da satisfação 

dos proprietários em administrar a propriedade rural e dela tirar o sustento da família com 

qualidade de vida. 

A revitalização da vegetação ciliar e da cabeceira de drenagem da nascente que 

alimenta a represa, proporcionou a recuperação e conservação da biodiversidade além de 

contribuir para a adequação ambiental da propriedade perante o novo código florestal. 

A implementação de sistemas como os relacionados aos SAF’s favorecem a 

aceitação e o desenvolvimento de novos modelos produtivos pautados na utilização de novas 

e modernas tecnologias, principalmente as que garantem melhorias socioeconômicas e 

ambientais e favorecem a conservação dos recursos naturais, principalmente do solo e da 

água.  

A implementação de alternativas sustentáveis para a pecuária no estado de Rondônia 

pode se dar através de políticas públicas, incentivos fiscais e projetos como o “Projeto 
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Silvipastoril: agricultores familiares promovendo o equilíbrio de Rondônia” implementado 

pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia – FETAGRO. 
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